
 
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, 

            DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
         Bucureşti, 17 decembrie 2019 

                  Nr. PLx. 531/2019 
A V I Z  

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare la Reţeaua europeană de 
prevenire a criminalităţii-EUCPN, de către Poliţia Română, precum şi pentru completarea anexei nr.2.2 
la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 

interguvernamentale la care România este parte 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 

�i completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunită�i a fost sesizată, spre avizare cu proiectul 

de Lege pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare la Reţeaua europeană de prevenire a criminalităţii-

EUCPN, de către Poliţia Română, precum şi pentru completarea anexei nr.2.2 la Ordonanţa Guvernului 

nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care 

România este parte, trimis cu adresa nr. PLx. 531/2019, înregistrat în cadrul Comisiei juridice sub nr.4c-13/935 

din 29.10.2019. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, conform dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, 

republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din data de 21 octombrie 2019, în condi�iile articolului 

75 alineatul (2) teza a III-a din Constitu�ia României.  

Iniţiativa are ca obiect de reglementare aprobarea plăţii contribuţiei financiare pentru participarea 

Poliţiei Române la proiectul Continuarea implementării Strategiei Multianuale a Reţelei europene de prevenire a 

criminalităţii - EUCPN şi a Reţelei Informale de Abordare Administrativă - Secretariatul EUCPN, reprezentând 

echivalentul în lei al sumei de 2.567 euro. Potrivit proiectului, suma se asigură de la bugetul de stat, cu 

încadrarea în bugetul aprobat Inspectoratului General al Poliţiei Române. Se propune �i completarea anexei 

nr.2.2 - „Cotizaţii la alte organisme internaţionale” din Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea 

plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte. 

În şedinţa din data de 17 decembrie 2019, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat actul normativ supus avizării, expunerea de 

motive şi au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii şi propuneri, transmis cu nr. 

639/2019. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât să acorde aviz favorabil 

proiectului de lege, cu unanimitate de voturi.  

Potrivit dispoziţiilor art. 73 din Constituţia României, republicată, prin obiectul său de reglementare, 

proiectul de act normativ se încadrează în categoria legilor ordinare. 

    

 PREŞEDINTE,                                                                                        SECRETAR, 

         Nicu�or HALICI                                                                                       Aida Cristina CĂRUCERU 

Consilier parlamentar, 
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